Svíca Jirka a Lucka (Loser a Trsťa)
TERMÍN: sobota 11.srpna, začátek v 19h – myslivna Velké Pavlovice
(pro případné zájemce - není problém přijet už v pátek a využít sobotu k poznávání našeho okolí☺,
ubytování na myslivně je možné už od pátku)
„Svíca“ – na jižní Moravě je to termín pro většinou společnou rozlučku, která je těžce neformální a
znamená, že s námi přijdou kamarádi zapít svobodu ☺ - to je vše co se očekává ☺ (Pojem Svíca je
odvozen od toho, že se držela a občas ještě drží tradice, že přijdou kamarádi zazpívat se svíčkou
v ruce a poté ji sfouknout ve znamení, že nám končí dny svobody)
Pozvánka na svícu neexistuje. Protože nejste místní, máte to privilegium, že Vás zveme jmenovitě,
protože jinak je to systém – pošleme to přes pár lidí do étéru, všichni si to mezi sebou řeknou dál a
kdo přijde, ten přijde ☺.
OBČERSTVENÍ - pokud vše vyjde jak má, bude na místě v době svíce zajištěn guláš, pivo, alko i nealko.

UBYTOVÁNÍ:
Ubytování je možné přímo na myslivně – jsou tam 4 pokoje (po 8, 5, 4 a 4 postelích) – správce vybírá
za noc za osobu myslím že 200Kč. Případně se může vyspat na pokoji víc lidí ve spacácích.
Ubytko je zhruba kategorie „penzionu“ na Slapech (pro neznalé cca III. kategorie☺), takže nic moc,
navíc sprcha je součástí toalet v přízemí, kam v době svíce budou chodit všichni…Vybavená kuchyňka
s nádobím je tam také.
Venku v areálu myslivny je možné spát ve stanech na trávě - zdarma.
Pokud budete chtít, je možné zamluvit nebo aspoň Vám doporučit nějaký penzion, nejlépe poblíž
myslivny ať nám tam nebloudíte po městě. Ale to se ozvěte co nejdříve, přes letní sezónu bývají dost
obsazené… (seznam penzionů pokud si to zajistíte sami: http://www.velkepavlovice.cz/Article.asp?nDepartmentID=53&nArticleID=15&nLanguageID=1)

Jak se dostanete do Velkých Pavlovic:
AUTEM: z Brna na D2 směr Bratislava ►EXIT 25 Hustopeče ►po 425 směr Břeclav ► za obcí
Starovičky odbočit vlevo směr Čejč (Hodonín) a jste ve Velkých Pavlovicích.
V Pavlovicích: přijedete po ul. Brněnská a na T křižovatce odbočíte vlevo na Němčičky – po ulici Hlavní
pokračujete rovně, pak třetí odbočka vpravo (těsně u ní je ukazatel na rozhlednu a kapličku Sv.
Urbana), přejedete přes potok, poté přes koleje a hned za nimi vlevo po menší asfaltové cestě (pozor
docela rozbitá) – a ta vede přímo do areálu myslivny.
VLAKEM: z Brna nebo Břeclavi vlakem do Zaječí ►tady přestup na lokálku směr Hodonín ►pozor
máme dvě zastávky - vystoupit až na té druhé s názvem V.Pavlovice-zastávka (ne na Velké Pavlovice,
ta je dost daleko!!!!).
Vlaková zastávka je označena v mapce modrým bodem – od ní je to k rozhledně kousek – vydáte se
z vlaku doprava po cyklostezce podél kolejí, až se napojí na cestu, tak vpravo přejít koleje a pak ihned
za kolejemi odbočit vlevo na menší asfaltovou cestu, která je slepá a vede přímo k myslivně.

